METODICKÝ LIST SH ČMS

Téma:

PREVENTISTA SDH

OBEC

OHLAŠOVNA POŢÁRŮ V OBCI

1. Povinnost obce v oblasti výkonu samostatné působnosti je zřídit ohlašovnu poţárů a další místa, odkud
lze hlásit požár. Tato povinnost je stanovena ustanovením § 29 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).
2. Ohlašovna požárů je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je
určeno k přijímání hlášení o vzniku poţáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení poţárního
poplachu pro místní event. další jednotky poţární ochrany, jakož i k plnění dalších úkolů podle
příslušné dokumentace požární ochrany.
Pozn.: Funkce ohlašovny požárů nespočívá pouze v přijímání hlášení o vzniku požáru v obci či jeho ohlášení
na linku tísňového volání hasičského záchranného sboru. V prvé řadě je důležitý způsob přijímání hlášení o vzniku
požáru ale i jiné mimořádné události a způsob oznámení na územně příslušné operační a informační středisko.
Zřízení ohlašovny požárů a její trvalé zajištění proškolenou obsluhou je zárukou získávání informací a jejich předávání
příslušnému operačnímu a informačnímu středisku v dostatečném rozsahu tak, aby bylo umožněno zahájit a vést
zásah v co nejkratší možné době s odpovídajícími prostředky a tím co nejvíce omezit škody případně ztráty
na životech.

3. Dalšími funkcemi ohlašovny požárů je vyslání místní jednotky poţární ochrany na místo události a
vyhlášení poţárního poplachu v obci.
Jedná se o specifické činnosti, které nelze vykonávat bez stanoveného technického a informačního
vybavení.
Technické vybavení pro ohlašovnu požárů tvoří: zvukové výstražné zařízení (siréna), rozhlas, pevné a
mobilní telefonické spojení, svolávací zařízení, požárně bezpečnostní zařízení a další spojovací a
technické prostředky. Tato zařízení nebo jejich řídící části jsou dislokovány v místě ohlašovny požárů.
Technické vybavení ohlašovny požárů, zejména komunikačních prostředků určených k přijímání hlášení
o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události (např. k vyhlášení požárního poplachu, k předávání
informací s příslušným operačním a informačním střediskem) a požárně bezpečnostních zařízení, musí být
udrţovány v provozuschopném stavu a v případě jejich poruchy je třeba provést náhradní opatření.
Takovou situaci lze předpokládat při výpadku pevných telekomunikačních linek, výpadku nebo přetížení sítí
mobilních operátorů, přerušení dodávky elektrické energie apod.
4. Řád ohlašovny poţárů v obci – obsah řádu ohlašovny – § 13 odst. 1 a 2 NV 172; řád ohlašovny požárů
se umisťuje v každé ohlašovně v obci, kontroluje se 1x za rok nebo po každém požáru či jiné mimořádné
události v obci, zda odpovídá aktuálnímu stavu, příp. se provedou změny s vyznačením data kontroly resp.
změn. Řád ohlašovny požárů se průběžně pravidelně aktualizuje a udrţuje tak, aby odpovídal
skutečnému stavu.
Řád ohlašovny požárů je základem systému fungování ohlašovny požárů. Důležitými částmi řádu
ohlašovny požárů jsou zejména pravidla pro vyhlášení poţárního poplachu v obci, seznam sil a
prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje a především seznam
důleţitých telefonních čísel, případně dalších spojení na příslušné operační a informační středisko,
jednotky požární ochrany a pohotovostní služby.
Řád ohlašovny požárů upravuje podle § 13 NV č. 172/2001 Sb.
a)
b)
c)
d)

způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci,
vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany a její vyslání na místo události,
oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko,
pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci včetně náhradního opatření pro případ poruchy
spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení.

Součástí řádu ohlašovny požárů je
a) seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje,
b) seznam důležitých telefonních čísel, zejména na územně příslušné operační a informační středisko,
na jednotky požární ochrany zařazené do prvního stupně požárního poplachu pro obec dle
požárního poplachového kraje a na pohotovostní služby.
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Pozn.: Seznam uvedených telefonních čísel není příslušenstvím žádného běžného mobilního telefonu ani
dalších obdobných komunikačních prostředků. Vzhledem k dalším funkcím ohlašovny požárů není možné, aby byla
ohlašovna požáru nahrazena pouze telefonní mobilitou občanů obce s tím, že informaci o důležitých telefonních
číslech obec vyvěsí na místní tabuli a jiných důležitých a známých místech v obci.

5. K činnosti ohlašovny požáru vede obsluha dokumentaci ohlašovny poţárů (např. kniha hlášených
případů) o příjmu hlášení o požáru nebo jiné mimořádné události a další záznamy. Dokumentace a
záznamy obsahují důležité údaje, které lze užít v souvislosti s dalším šetřením, např. při výkonu státního
požárního dozoru zjišťováním příčin vzniku požárů. Při zřízení ohlašovny požárů je třeba brát v úvahu také
skutečnost, že na území obce se mohou pohybovat další osoby, které nemají dostatečnou místní orientaci
a nejsou vybaveny mobilními komunikačními prostředky.
Pozn.: V praxi se osvědčilo využívat ohlašovny požárů zřízených u právnických osob a podnikajících fyzických
osob na základě písemné dohody mezi nimi a obcí. Ohlašovny požárů zřizují právnické osoby a podnikající fyzické
osoby na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí (§ 6a zákona o požární ochraně) nebo dokumentace
zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti /např. § 6 odst 1 písm. a) zákona o požární ochraně,
§ 30 vyhlášky o stavební prevenci/. Podrobnosti k řádu ohlašovny požárů uvádí v těchto případech § 35 vyhlášky o
požární prevenci.

6. Seznam ohlašoven poţárů a dalších míst odkud lze ohlásit požár a jejich označení obsahuje požární
řád obce. Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a další místa pro hlášení požárů
tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150.
Pozn.: Obce podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona o požární ochraně vydávají obecně závaznou
vyhláškou požární řád obce. Podrobnosti k požárnímu řádu obce upravuje § 1 odst. 2 písm. b) a zejména § 15 NV č.
172/2001 Sb., kde je v odst. 1 písm. g) uvedeno, že obsahem požárního řádu je seznam ohlašoven požárů a dalších
míst, odkud lze hlásit požár.

POKYNY PRO PRÁCI PREVENTISTY
1. Na obci konzultovat zpracování seznamu ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár (dále jen
ohlašovny), seznámit se s ním. Pro případ nutnosti aktualizace seznamu (má být aktualizován každoročně se
záznamem o aktualizaci-datum, jméno, podpis), nebo v případě, že obec nemá seznam ohlašoven zpracován,
postupovat podle dalších bodů:
2. ve spolupráci s obcí vytipovat:
a) umístění ohlašovny v obci a ve všech jejích místních částech – vypracovat popis umístění (adresu,
jméno majitele nebo uživatele objektu), vyhodnotit funkčnost ohlašovny v denní (od 06:00 do 17:00
hodin) a noční době (od 17:00 do 06:00 hodin), označení,
b) dohodnout s obcí způsob projednání umístění ohlašovny ve vytipovaném objektu s majitelem resp.
uživatelem (doporučuje se písemně smlouvou o zřízení ohlašovny požárů),
c) dohodnout časový postup projednávání a zřizování ohlašoven.
3. Je-li seznam zpracován, provést fyzicky kontrolu ohlašoven na místě uvedeném v evidenci, porovnat zjištěný
stav s evidencí na obci, aktualizovat zaznamenaný stav,
4. Ve spolupráci s obcí provést kontrolu ohlašoven, při tom sledovat zejména:
a) vybavení a funkčnost spojovacích prostředků,
b) vybavení a aktuálnost dokumentace v ohlašovnách,
c) označení ohlašoven tabulkami,
d) v případě zjištěných nedostatků stanovit termín jejich odstranění (aktualizace popř. zavedení
dokumentace ohlašoven, označení tabulkou apod.).
5. Aktualizovaný přehled zaslat písemně (nebo elektronickou cestou s potvrzením o přijetí zprávy) na příslušný
HZS kraje (operační a informační středisko) s uvedením funkčnosti ohlašovny v denní a noční době,
6. Na obci informovat o nutnosti provádění pravidelné kontroly ohlašoven pověřenou osobou, vedení záznamu o
výsledku kontroly (zda ohlašovny vyhovují x nevyhovují a v čem). Navrhovat možnosti náhradního opatření
pro případ nefunkčnosti ohlašoven, ohlášení přechodných nebo trvalých změn na HZS kraje (operační a
informační středisko), navrhovat obci odpovídající řešení,
7. seznámit obec se zásadami kontroly,
8. v dané oblasti aktivně spolupracovat s obcí trvale.
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VLASTNÍ POZNÁMKY
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